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Mærkelig Redeplads for Svenske, Chloris chloris.
I sidste Halvdel af April 1933 byggede et Par Svensker
Rede i en Vindrueklase af grønt Glas udenfor en Vinforretning
i Krystalgade (se Foto), og fra Zoologisk Museums Vinduer saa
jeg Fuglene komme flyvende med Redemateriale. Parret havde
for Vane at flyve ind gennem et Hul paa den ud mod Gaden
vendende Side af Klasen og ud igen paa den anden Side. Lidt
før Midten af Maj var Ungerne udrugede; efter den Tid saa
jeg dem gentagne Gange blive madet af de gamle Fugle, og
17. Maj kunde jeg se Hovederne af dem. A. VmDEBALLE.
Bemærkninger om Gulspurvens Sang.
I Tilslutning til FINN SALOMONSEN (D. 0. F. T., XXVII,
1933, p. 13-14) kan jeg meddele, at det i Foraarstiden er ret
almindeligt her paa Bornholm at træffe Gulspurve, der synger
))ty« og ikke »zity« som de bornhormske Ynglefugle. At det er
nordligere boende Gæster, fremgaar ogsaa af, at de optræder
flokkevis, i Modsætning til vore egne, der forekommer mere
spredt.
EDGAR MADSEN.
Efter mit Øre synger alle GuJspurvene paa Egtved-Egnen
))ty-sri«.
AXEL HOLM.

ANMELDELSER
J. BJERG-THO:'\ISEN: Fugle fra Fjorden, Rørdrum og Kærhøg"
en Bog for Naturvenner og Jægere. Gyldendalske Boghandel, Nordisk
Forlag, København, 1933. Pris Kr. 6,75, indb. Kr. 11,50. - Et særdeles beskedent skrevet Forord indleder Bogen; Forf. haaber at kunne
bidrage til at skabe forøget Forstaaelse af og Kærlighed til den danske
Naturs Skatte, og man maa haabe med ham, at Maalet maa svare
til Hensigten. Fra Artiklen i D. 0. F. T. (1933, p. 63-69) vil Medlemmerne kende Distriktet (Vest Stadil Fjord), og Bogen er i det væsentlige bygget over de samme Iagttagelser; den er let læselig, fremstillet
i en bramfri og underholdende Form, fler glider let for et større Publikum. Forf. kender sit Terræn, som han har levet paa i en længere Aarrække, ud og ind, og man mærker hele Tiden hans store Kærlighed
til det og dets fjedrede Beboere. Rundt omkring i Teksten anføres
talrige Smaaiagttagelser og biologiske Notitser; saaledes forlod et
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Kuld Unger af Rørdrummen Reden i en Alder af 3 Uger. Forf. omtaler ))Hanreder<c af Rørdrum, som dog maaske snarest bør tydes som
paabegyndte Reder, der aldrig er blevet fuldført (>)Narrereder«), men
næppe som færdigbyggede ))Hanreder« af den Slags, f. Eks. Gærdesmutten bygger; Forf. har heller ))aldrig rejst Hannen direkte fra en
af disse Reder, men meget ofte i umiddelbar Nærhed derafcc (p. 48). Bogen er rigt illustreret med Forf.'s egne Fotografier, der gennemgaaende er gode, en Del er fortrinlige, kun faa er middelmaadige, men
efter Ref. 's Mening vilde de være fremtraadt smukkere i sort Tryk:
Kernen i dem er Rørdrummebillederne, ialt 35, hvor man ser gamle
og unge Fugle i forskellige Situationer; af Rørhøge findes en Snes
Fotografier, og den sidste halve Snes Optagelser er væsentligst Terrænbilleder. - Det er en Bog, som Naturvenner kan have Fornøjelse af.
Det er sikkert mest Billederne, som skal bære Bogen frem paa Markedet, men ogsaa gennem Læsning af Teksten faar man uvilkaarlig
Sympati for Forf., og de lidt fantasifulde og farverige Naturbeskrivelser
har vel ogsaa deres Publikum.
BERNT LøPPENTHIN.
MAGNUS BJoRNssoN: Fugla,merkingar. Skyrsla um Hi5 islenzka
natturufræc'Hsfelag, 1931-1932, p. 45-49. 1933. [Med engelsk Resume.]
- Hjejle, Graagaas, Dværgfalk og Krikand, ringmærket paa
Island blev alle skudt paa de Britiske Øer. Der gives en Liste over de
mærkede Arter, hvoriblandt man især kan fremhæve 3 Unger af
Mosehornuglen, Asio flammeus.
BERNT LøPPENTHIN.
FINN SALOMONSEN: The Status of the Greenland Snow
Goose, Anser caerulescens atlantica (KENN.). Meddelelser om
Grønland, Bd. 92, Nr. 5, 1933. 9 Sider.
- Forf. refererer forskellige
Opfattelser, der har været ytret om de blaa og hvide Snegæs og deres
Fase- og Raceforhold. Forf.'s Undersøgelser af grønlandske Ynglefugle viste, at disse maa henregnes til den store Form, Anser caerulescens atlantica (KENN.), som kun vides at yngle i det allernordligste
Vestgrønland (Thule og Inglefieldbugten). Den mindre Form, A. c. caerulescens (L.), er skudt baade i Nord- og Sydgrønland, men den ruger
ikke her. Ynglepladserne ligger Vest for Davisstrædet.
BERNT LøPPENTHIN.
KNUD OLDENnow: Fugleliv i Grønland. Særtryk af det grønlandske Selskabs Aarsskrift 1933.
- Det grønlandske Selskab har
i sit Aarsskrift optaget OLDENDow's Værk, det største der hidtil er
skrevet om Grønlands Fugle, et Arbejde paa mere end 200 Sider.
Forf. giver heri først og fremmest Resultaterne fra sit eget mangeaarige Ophold i Grønland, hvor han har gjort flittige Iagttagelser og
ved egen og andres Hjælp erhvervet en betydelig Samling baade af
almindelige og sjældnere Arter, hvilken Samling, smukt opstillet, nu
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findes paa det grønlandske Seminarium i Godthaab. Bogen er illu,streret med Fotografier af forskellige Dele af Samlingen og med enkelte
andre Billeder. Teksten til Billedet S. 85 angiver unge Graamaager,
men det er dog unge Svartbager, som er fotograferede.
Efter en fyldig Indledning behandler Forf. alle de Arter, han selv
har truffet i Landet og en Del, som han ikke selv har set. Ved hver Art
omtaler han dens Udbredelse i Grønland og dens Biologi efter egnes
og andres Iagttagelser med Tilføjelse af, hvor i Verden Fuglen ellers
findes. Den rigelige Brug af Citater, de indflettede Beskrivelser af
Jagtture og indskudte Smaaanekdoter gør Bogen livligere at læse,
men vanskeligere at benytte som ornithologisk Haandbog; det Værk,
som vi trænger til om Grønlands Fugle, er Bogen ikke blevet, trods de
mange gode Oplysninger, den indeholder.
Efter den specielle Del følger et Afsnit med Overskrift: Hvilke
Fugle yngler i Grønland, og Forf. anfører her de 8 Arter, han selv har
tilføjet Grønlands Fugleliste: Rørhøne, Gallinula chloropus, den nordamerikanske Laughing Gull, Laras atricilla, Nathejre, Nycticorax
nycticorax, Nordamerikansk Natravn, Chordeiles minor (Caprimulgus virginianus), Maryland Yellow-throat, Geothlypis trichas,
Sjagger, Turdus pilaris og Nordamerikansk Korsnæb, Loxia
curvirostra ))minor«. Listen over Grønlands Fugle er hermed steget til
176 Arter, hvoraf 59 yngler. De tvivlsomt ynglende Arter gennemgaar
Forf. omhyggeligt og anfører, hvad der taler for og imod deres Opførelse som Ynglefugle.
Teksten sluttes med et Afsnit om Fredningsbestræbelser i Grønland. Efter Forf.'s Anskuelser er der egentlig kun to Arter, der trænger
til at fredes, Skarven og Ederfuglen, for hvilken sidste nu ogsaa
er indført en Fredningstid, saavel som for Rypen, hvilken Fugl Forf.
dog ikke anser for at være truet. Lunden synes at gaa stærkt tilbage,
hvorimod det menes, at Rovfuglene nok er i Stand til at klare sig. Den
meget fyldige Litteraturliste, der slutter Bogen, synes mere at angive,
hvilke ornithologiske Værker Forf. overhovedet har læst, end den
søger at give en Oversigt over Grønlands ornithologiske Litteratur.
0. HELMS.

FORENINGSMEDDELELSER
Ligesom i tidligere Aar kunde Foreningen ved Professor, Dr. An. S.
JENSEN's Velvilje afholde sine Møder i Universitetets zoologiske Auditorium.

Generalforsamling.
Tirsdag 24. Januar 1933 afholdtes Foreningens ordinære
Generalforsamling, gældende for Aaret 1932; ca. 73 Medlemmer havde
givet Møde.

